MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZEWIJANIA,
MAGAZYNOWANIA I POMIARU DŁUGOŚCI KABLI,
PRZEWODÓW, LIN I MATERIAŁÓW TAŚMOWYCH

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produkowanych przez nas specjalistycznych urządzeń do mechanizacji prac
związanych z obrotem kablami, przewodami, linami, rurami i materiałami taśmowymi.
Od momentu utworzenia w 1991 r. Przedsiębiorstwo ALPLAST zajmuje się produkcją maszyn i urządzeń, które z
powodzeniem zdają egzamin podczas użytkowania u setek naszych odbiorców w kraju i za granicą.
W naszej ofercie znajdą Państwo urządzenia, które pozwolą rozwiązać następujące problemy:
- przewijanie kabli, lin i taśm z bębna na bęben (z pomiarem długości),
- krążkowanie i nawijanie na szpule kabli, przewodów, lin, rur i taśm,
- odwijanie z bębnów i szpul,
- automatyczne cięcie przewodów na odcinki,
- pomiary długości kabli, lin, rur i taśm,
- ekspozycja przewodów na regałach,
- magazynowanie bębnów na regałach.
Projektujemy i produkujemy także maszyny i urządzenia nietypowe według życzeń i wymogów klienta, a
zaprezentowane w tym katalogu można potraktować jako rozwiązania przykładowe, które mają spełnić Państwa
oczekiwania.
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PRZEWIJARKI DO BĘBNÓW KABLOWYCH
Przewijarka
do bębnów kablowych

Przewijarka do bębnów kablowych
PK-01 pozwoli rozwiązać problem przewijania kabli z bębna na bęben.
Przy zastosowaniu rozbieralnego bębna o rdzeniu stożkowym możliwe jest też również wiązkowanie kabli i uniknięcie
wydawania bębnów klientom.

Typ
PK-01/E

stojak
nawijający

wyposażony w napęd
bezstopniowy
wyposażony w urządzenie do pomiaru
długości stanowiące jednocześnie
układacz nawijanego kabla

stojak
środkowy

Wyposażenie dodatkowe
przewijarki – beben szkieletowy
do krążkowania kabli.
Na zdjęciu wersja z regulacją
średnicy rdzenia.

stojak
zdawczy

wyposażony w
hamulec tarczowy

Podnoszenie bębnów za pomocą dźwigników hydraulicznych - wykonanie
standardowe lub przy pomocy podnośników korbowych.
szerokość stojaka zdawczego i napędowego
wysokość stojaka jw.
głębokość stojaka jw.
zalecana powierzchnia zabudowy

napęd bezstopniowy

2700 mm
1550 mm
1700 mm
3x9 m (plus miejsce na
manewrowanie bębna)

podnośniki korbowe (opcja)

maksymalna masa bębna

opcjonalnie: 4, 7 lub 10 t

zakres średnic przewijanych bębnów

800 - 2800 mm

maksymalna średnica przewijanych kabli

80 mm

maksymalna szerokość bębna

1550 mm

Napęd bębnów odbywa się za pomocą wałów gumowanych dociskanych do tarcz bębna.
Wały gumowane są napędzane z motoreduktora za pomocą przekładni łańcuchowej.
moc napędu

2,2 kW

opcjonalnie na stojaku zdawczym może być zamontowany napęd manewrowy
prędkość przewijania

regulowana płynnie z pulpitu 15 - 60 m/min

urządzenie do pomiaru długości

M80/M

(legalizowane - z licznikiem mechanicznym plus dodatkowy elektroniczny
licznik programowalny na pulpicie). Dokładność wskazania 0,01m.
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PRZEWIJARKI DO BĘBNÓW KABLOWYCH
Przewijarka
do bębnów kablowych

Typ
PK-01/EH
PK-01/EH - jest to opcjonalne wykonanie przewijarki PK-01/E w którym zastosowano elektryczne
– hydrauliczne podnoszenie bębnów. Siłowniki hydrauliczne zasilane są z agregatu hydraulicznego.
Sterowanie podnoszeniem i opuszczaniem bębna odbywa się za pomocą przycisków na pulpicie sterującym.
Pozostałe parametry przewijarki są identyczne jak PK-01/E
Na zdjęciu poniżej pokazano opcjonalne wyposażenie przewijarki w bęben do wiązkowania kabli –
mocowany w piaście przymocowanej do słupa stojaka nawijającego.
Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne jeżeli często chcemy wiązkować kable. W celu zdjęcia wiązki po
nawinięciu wystarczy zdjąć tarczę boczną bębna.
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PRZEWIJARKI DO BĘBNÓW KABLOWYCH
Przewijarka
do bębnów kablowych

Typ
PK-02/E

Przewijarka służy do przewijania bębnów o średnicy do 2800 mm lub 3000 mm
(wg życzenia) i masie maksymalnej do 10 t.
Zasadniczą różnicą odróżniającą ją od PK-01 jest automatyzacja ruchów pomocniczych tj:
- podnoszenia i opuszczania bębnów
- dociskanie i opuszczanie wałów: napędowego i hamującego
- regulacja siły hamowania.
Podnoszenie i opuszczanie bębnów rozwiązane zostało w oparciu o napędy śrubowe. Rozwiązanie takie skraca czas
przygotowawczo zakończeniowy i jest wygodniejsze dla obsługi co ma szczególne znaczenie w przypadku dużego
natężenia prac.
W skład urządzenia wchodzą:
1 - stojak zdawczy z hamulcem lub napędem manewrowym (opcja)
2 - stojak środkowy z urządzeniem pomiarowym
(do wyboru KP-01 lub M80/M)
3 - stojak napędowy (nawijający)
4 - 2 pulpity sterownicze

Zdjęcia pokazują zamontowane
u klientów przewijarki.

maksymalna masa bębna

opcjonalnie: 7 lub 10 t

zakres średnic przewijanych bębnów

800 - 3000 mm

maksymalna średnica przewijanych kabli

80 mm

maksymalna szerokość bębna

1550 - 1700 mm

Napęd bębnów odbywa się za pomocą wałów gumowanych dociskanych do tarcz bębna.
Wały gumowane są napędzane z motoreduktora za pomocą przekładni łańcuchowej.
moc napędu

2,2 kW

opcjonalnie stojak zdawczy może być wyposażony w napęd manewrowy
prędkość przewijania

regulowana płynnie z pulpitu 15 - 60 m/min

urządzenie do pomiaru długości

M80/M (legalizowane - z licznikiem mechanicznym plus dodatkowy

Podnoszenie bębnów

elektryczne

szerokość stojaka zdawczego i napędowego

3000 mm

wysokość stojaka jw.

3300 mm

głębokość stojaka jw.

1200 mm

zalecana powierzchnia zabudowy

4x9 m (plus miejsce na manewrowanie bębnami)

elektroniczny licznik programowalny na pulpicie).
Dokładność wskazania 0,01m.
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PRZEWIJARKI DO BĘBNÓW KABLOWYCH
Przewijarka
do bębnów kablowych

Typ
PK-02/KEH

stojak
środkowy
(układacz)

Urządzenie do przewijania kabli z bębna na bęben wraz z jedno-czesnym pomiarem długości przewijanego odcinka.
Wszystkie ruchy pomocnicze - sterowane elektrycznie
Automatyczne lub ręczne układanie kabla.
Ta wersja przewijarki wymaga wykonania fundamentów wg naszej dokumentacji.

stojak
zdawczy

wyposażony
w napęd

z urządzeniem
pomiarowym

2 skrzynki
sterownicze

stojak
nawijający

wyposażony
w napęd

Do tarczy napędowej można
przymocować bęben
do wiązkowania (opcja)

Odcinak hydrauliczny do kabli
Zdjęcia pokazują zamontowane u klientów przewijarki.

maksymalna masa bębnów

10 t (opcja 7 lub 12t)

maksymalna średnica bębnów

2800, 3000 lub 3200 mm

maksymalna szerokość bębna

1700 mm

maksymalna średnica przewijanego kabla

80 mm

mocowanie bębnów w kłach

zacisk elektryczny

podnoszenie bębnów

elektryczne

regulacja prędkości przewijania

płynna z możliwością regulacji siły naciągu kabla (współbieg)

przeniesienie napędów

z bębna na bęben za pomocą tarcz zabierakowych

Napęd na stojaku zdawczym jest napędem wspomagającym oraz manewrowym służącym do rozwijania i zwijania kocówki kabla.
układanie nawijanego kabla

automatyczne

moc napędów głównych

2x3 kW

moc agregatu napędu podnoszenia bębnów

4 kW

moc napędu układacza kabla

0,55 kW

urządzenie do pomiaru długości (legalizowane)

M80 lub KP-01 (zamontowane na prowadnicach poprzecznych stanowi

zalecana powierzchnia zabudowy

6 x 10 m

jednocześnie układacz kabla)
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Przewijarka
do bębnów kablowych

Typ
PKZN-2000
Przewijarka składa się z czterech elementów:
1 - zdawczy, wyposażony w układy podnoszenia, zacisku oraz napędu bębna
2 - napędowy, wyposażony w układy podnoszenia, zacisku i napędu bębna oraz układacz kabla
3 - pomiarowy
4 - kompensator, służący do regulacji siły naciągu przewijanego kabla

Zdjęcia pokazują inne wykonania przewiajarki PKZN 2000.
Wyposażenie przewijarki jest ustalane indywidualnie z klientem.

średnica przewijanego kabla

do 60 mm

maksymalna średnica bębna

2000 mm

maksymalna masa bębna

2,5 t

urządzenie liczące

przyrząd pomiarowy typ: M60/E

podnoszenie bębna

elektryczne

mocowanie bębna

zacisk elektryczny

napęd bębna

z płynna regulacja prędkości przewijania

przeniesienie napędu na bębny

poprzez zabieraki trzpieniowe

układanie kabla na bębnie

automatyczne

legalizowane, wskazania do 0,01m.
Dodatkowo elektroniczny licznik
programowalny na pulpicie sterowniczym
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7.

PRZEWIJARKI DO BĘBNÓW KABLOWYCH
Przewijarka
do bębnów kablowych

Typ
PK-1200

Przewijarka specjalizowana typ PK-1200 służy do przewijania przewodów z bębna na bęben.
W skład urządzenia wchodzą dwa niezależne stojaki o następujących parametrach:
Stojak zdawczy
mocowanie bębna

w kłach, zacisk kłów ręczny pokrętłem

maksymalna średnica bębna

1200 mm

maksymalna masa bębna

500 kg

podnoszenie i opuszczanie bębnów ręczne

za pomocą siłownika hydraulicznego ub elektryczne

Hamulec zapobiegający rozbiegiwaniu się bębnów oraz pozwalający wywierać naciąg przewijanego kabla.
Stojak nawijający
maksymalna średnica nawijanych bębnów

1200 mm

maksymalna średnica przewijanych kabli

20 mm (opcja 40 mm)

Możliwość nawijania przewodów na rozbieralny bęben szkieletowy przykręcany do tarczy zabierakowej.
napęd bezstopniowy z płynna regulacją prędkości nawijania
układacz przewodu

automatyczny lub ręczny

sterowanie i programowanie

z panelu sterującego

Automatyczne zatrzymanie nawijania po osiągnięciu zaprogramowanej długości.
Pomiar długości:przyrząd pomiarowy M20 (licznik mechaniczny, wskazania do 0,01 m), sprzężony z programowalnym licznikiem elektronicznym)
str.
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Przewijarka
do bębnów kablowych

Typ
PK-1600

Przewijarka specjalizowana typ PK-1600 służy do przewijania kabli z bębna na bęben.

stojak zdawczy z hamulcem

stojak nawijający wyposażony w napęd bezstopniowy, zintegrowany z urządzeniem pomiarowym.
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Przewijarka
do bębnów kablowych

Typ
PKK-1200

Przewijarka umożliwia przewijanie kabli i przewodów z bębna na bęben lub –
przy zastosowaniu dodatkowej głowicy do krążkowania – z bębna na krążki.

maksymalna średnica bębna

1200 mm

maksymalna masa bębna

800 kg

maksymalna średnica przewijanego kabla

zależnie od opcji 20 lub 40 mm

mocowanie bębnów w czopach nośnych

pokrętłami

podnoszenie bębnów (naprzemienne)

hydrauliczne – pompa ręczna – opcjonalnie elektryczne

płynna regulacja prędkości przewijania
urządzenie do pomiaru długości z licznikiem mechanicznym – legalizowane . Opcjonalnie dodatkowy licznik elektroniczny z możliwością
programowania zadanej długości.
układanie nawijanego kabla

układacz dźwigniowy = ręczny. Opcjonalnie układacz
automtyczny.
str.
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Przewijarka
do bębnów kablowych

Typ
PKM-800
Przewijarka umożliwia przewijanie kabli i przewodów z bębna na bęben lub –
przy zastosowaniu dodatkowej głowicy do krążkowania – z bębna na krążki.

maksymalna średnica bębna

800 mm

maksymalna masa bębna

400 kg

maksymalna średnica przewijanego kabla

zależnie od opcji 20 lub 40 mm

mocowanie bębnów w czopach nośnych

pokrętłami - BĘBNY DOSTARCZANE DO PRZEWIJARKI
WÓZKIEM WIDŁOWYM

podnoszenie bębnów

BRAK

płynna regulacja prędkości przewijania
urządzenie do pomiaru długości z licznikiem mechanicznym – legalizowane . Opcjonalnie dodatkowy licznik elektroniczny z możliwością
programowania zadanej długości.
układanie nawijanego kabla

układacz dźwigniowy = ręczny.
Opcjonalnie układacz automtyczny.
str.
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KRĄŻKARKI I NAWIJARKI
Krążkarka
do kabli i przewodów

Typ
KK-1

Krążkarka KK-1 służy do
wiązkowania przewodów
odwijanych z bębnów lub
wiązek

Zdjęcia pokazują
zamontowane
u klientów krążkarki.

Opcjonalnie mocowanie
bębnów może odbywać
się w kłach oraz odwijak
może być wyposażony w
hamulec zapobiegający
rozbiegawaniu się bębnów.

zakres średnic odwijanych bębnów

500 do 1200 mm

maksymalna średnica przewodu lub kabla

20 lub 40 mm (opcja)

możliwość ciągnięcia kabla także z innych urządzeń zdawczych np. z regałów
urządzenie przejezdne

dwa koła stałe i jedno obrotowe – skrętne, z hamulcem

maksymalna masa bębna

500 kg

wymiary bębna do wiązkowania – sugerowane
średnica zewnętrzna

700 mm

średnica rdzenia

300 mm

szerokość

150 mm

Średnica rdzenia zmniejsza się po zdjęciu tarczy przedniej co ułatwia zdjęcie nawiniętej wiązki.
Osłona bezpieczeństwa na bęben nawijający.
mocowanie odwijanego bębna

na wale nośnym lub w kłach (opcja )

podnoszenie bębna

hydrauliczne, ręczne

regulacja prędkości nawijania

płynna w tym łagodny rozruch i hamowanie

urządzenie pomiarowe

M20 z licznikiem mechanicznym – legalizowane,

opcjonalnie

dodatkowy licznik elektroniczny umożliwiający programowanie
długości odcinka – na pulpicie

układanie przewodu na bębnie

układacz ręczny lub automatyczny

zasilanie

230 V lub 400 V

orientacyjne wymiary gabarytowe

2200x1100x1600 mm (dł x szer x wys)
str.
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KRĄŻKARKI I NAWIJARKI
Krążkarka
do kabli i przewodów

Typ
KK-2

Krążkarka służy do wiązkowania
i pomiaru długości kabli.
Zdjęcia pokazują
zamontowane
u klientów krążkarki.

Bęben nawijający o średnicy zewnętrznej 1200 mm, średnica rdzenia 650 mm.
Dzięki dodatkowej tarczy pośredniej robocza szerokość nawijania jest regulowana w zakresie 50 do 450 mm.
Rdzeń bębna zmniejsza swoją średnicę po zdjęciu tarczy przedniej co ułatwia zdjęcie wiązki.
maksymalna masa nawiniętego kabla

250 kg

maksymalna średnica nawijanych kabli

40 mm (opcjonalnie do 60 mm)

pomiar długości kabla

urządzenie M40/M z licznikiem mechanicznym oraz
dodatkowy licznik elektroniczny umożliwiający programowanie
nawijanej długości, opcjonalnie M60/E
- z programowalnym licznikiem elektronicznym

dokładność urządzeń pomiarowych

±0,4%, dokładność wskazań do 0,01m.

układanie nawijanego kabla

ręczne

Urządzenie pomiarowe stanowiące jednocześnie układacz, jest zamontowane na prowadnicach poprzecznych łożyskowanych tocznie.
Napęd bębna z płynną regulacją prędkości w zakresie 0-120 m/min.
Możliwość pracy manewrowej - nawijanie chwilowe przód - tył.
zasilanie

230 V lub 400 V

urządzenie przejezdne

wszystkie koła obrotowe z hamulcem

wymiary gabarytowe

2200 x 1400 x 1520 mm
opcjonalne wykonanie
krążkarki z automatycznym
układaczem nawijanego kabla

krążkarka może być wyposażona w wysuwany
odwijak do wiązek przewodów”
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KRĄŻKARKI I NAWIJARKI
Krążkarka i nawijarka
do bębnów kablowych

Typ
KNK-1200

Urządzenie służy do
krążkowania i nawijania na
bębny kabli odwijanych z
regałów.

Nawijarka KNK-1200 w wersji podstawowej
podnoszenie bębna
- ręczne za pomocą dźwignika
zacisk bębna w kłach
- ręczny za pomocą pokręteł
przemieszczanie
- ręczne
układanie nawijanego kabla - ręczne

Nawijarka KNK-1200
(wykonanie specjalne)

wersja z elektrycznym przemieszczaniem oraz podnoszeniem i zaciskiem bębna

maksymalna średnica kabla

40 mm

zakres średnic bębnów nawijanych

630 – 1200 mm

zakres szerokości nawijanych bębnów

475 – 900 mm

maksymalna masa bębna nawijanego

1000 kg

średnica bębna do wiązkowania

800 mm (rdzeń – 400 mm, szerokość 300mm)

urządzenie przejezdne

przesuw ręczny lub elektryczny (opcja)

sposób mocowania bębnów

w kłach – ręczny pokrętłem lub elektryczny

podnoszenie bębnów

hydrauliczne (pompa nożna) lub elektryczny

regulacja prędkości nawijania

płynna

przeniesienie napędu na nawijany bęben

przez zabierak tarczowy

pomiar długości

urządzenie M40/M legalizowane z licznikiem mechanicznym + dodatkowy elektroniczny licznik
programowalny na pulpicie sterującym (opcja)

urządzenie pomiarowe

zamocowane na prowadnicach poprzecznych stanowiących jednocześnie układacz.

układanie nawijanego kabla

ręczne lub opcjonalnie automatyczne

krążkowanie

bęben do wiązkowania zamocowany na zawiasie

zasilanie

230 lub 400V

Możliwość nawijania kabli na bębny i wiązki.
str.
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KRĄŻKARKI I NAWIJARKI
Krążkarka i nawijarka
do bębnów kablowych

Typ
ZPN-2/KE

Urządzenie służy do krążkowania i nawijania kabli na bębny handlowe.
Bębny handlowe są mocowane w kłach i podnoszone elektrycznie.
Napęd na bębny handlowe jest przenoszony za pośrednictwem tarczy zabierakowej.

bęben „składany” (wykonanie opcjonalne
do wiązek o masie do 400 kg)

opcjonalne wykonanie z zamontowaną wciągarką
służącą do zdejmowania nawiniętych wiązek

1. Nawijanie kabli na bębny
maksymalna masa bębna

1,5 lu 2,0 t (opcja)

zakres szerokości bębnów

420 - 1100 mm

zakres średnic bębnów

500 - 1600 mm

sposób mocowania bębnów

w kłach - zacisk ręczny lub elektryczny

podnoszenie bębna

elektryczne

napęd

z motoreduktora za pośrednictwem gumowanej tarczy
zabierakowej

prędkość nawijania

regulowana płynnie w zakresie 0-80 m/min.

2. Krążkarka
Bęben szkieletowy o średnicy 1200 mm i szerokości 400 mm, średnica rdzenia - 600 mm (średnica zmniejsza sie po zdjęciu tarcy przedniej celem
łatwiejszego zdjęcia nawiniętej wiązki)
napęd

z motoreduktora przenoszony bezpośrednio na oś bębna

Prędkość przewijania regulowana płynnie w zakresie 0 - 120 m/min.
3. Urządzenie do pomiaru długości umieszczone na prowadnicach poprzecznych stanowi jednocześnie układacz nawijanego kabla (ręczny lub
automatyczny).
Typ urządzenia pomiarowego - opcjonalnie : M40/M, M60/M lub M60/E.
Dodatkowo może być zastosowany elektroniczny licznik programowalny.
zakres średnic nawijanych kabli lub lin

1-40 lub 1-60 mm

wymiary gabarytowe

3200 x 1880 x 2500 mm

zasilanie

jednofazowe 230 lub 400 V
str.
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KRĄŻKARKI I NAWIJARKI
Krążkarka i nawijarka
do bębnów kablowych

Typ
ZPN-2/KE

Zdjęcia pokazują zamontowane u klientów krążkarki.

str.

17.

KRĄŻKARKI I NAWIJARKI
Przewijarka do przewodów

Typ
PPK
Przewijarka PPK służy do przewijania przewodów i kabli, z bębna na szpule lub opcjonalnie z bębnów na bębny.

średnica bębna zdawczego

max 1200 mm

układanie przewodu na szpulach

ręczne lub automatyczne (opcja)

regulacja prędkości przewijania

płynna, w zależności od wymagań

urządzenie pomiarowe

z licznikiem mechanicznym lub elektronicznym, legalizowane

wymiary gabarytowe

2000 x 2000 x 1600 mm

zasilanie

230 lub 400 V
str.
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KRĄŻKARKI I NAWIJARKI
Przewijarka do przewodów

Typ
LKP/01/E

Zdjęcia pokazują
zamontowane
u klientów przewijarki.

Przykładowe małe krążkarki z napędem elektrycznym:
zależnie od wymagań klienta

stała prędkość nawijania lub płynna regulacja obrotów

zakres średnic przewijanych przewodów lub lin do 20 mm
oferujemy różne wersje dające możliwość:
- przewijania ze szpuli na wiązkę
- przewijanie z wiązki na wiązkę
- inne kombinacje wg wymagań klienta
str.
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KRĄŻKARKI I NAWIJARKI
Nawijarka specjalizowana

Typ
NPL

Nawijarki NPL służą do wiązkowania lub nawijania na
szpule przewodów, lin lub rur o średnicy do 20 mm.

Zdjęcia pokazują
zamontowane
u klientów nawijarki.

Zależnie od potrzeby klienta nawijanie może odbywać się na bęben szkieletowy lub dowolne szpule handlowe.
Układanie nawijanego przewodu ręczne lub automatyczne. Nawijarka może być wyposażona w urządzenie do pomiaru długości M20 z licznikiem
mechanicznym oraz dodatkowo w elektroniczny licznik umożliwiający zadawanie nawijanej długości. Płynna regulacja prędkości nawijania.
Nawijarka może być wyposażona w odwijak do wiązek lub inne urządzenie zdawcze. Proponujemy wersje stacjonarne lub przejezdne.
str.
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KRĄŻKARKI I NAWIJARKI
Nawijarka do bębnów

Typ
NK 1200
Nawijarka do bębnów:
- z płynną regulacją prędkości nawijania,
- urządzeniem do pomiaru długości,
- elektrycznym podnoszeniem bębna,
- automatycznym układaczem kabla,
- maksymalna średnica bębna Ø 1200
- maksymalna masa bębna nawijanego - 500 kg

str.
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KRĄŻKARKI I NAWIJARKI

nawijarka
do drutu

Urządzenie służy do nawijania na szpule lub wiązki drutu odwijanego z kręgów.
Zależnie od potrzeb na wał nawijarki zakładana jest nawijana szpula lub specjalny szkieletowy bęben do wiązkowania.
Odwijak talerzowy jest wyposażony w hamulec zapobiegjący rozbiegiwaniu się odwijanego kręgu oraz pozwalający wywierać naciąg
przewijanego drutu.
Zakres średnic przewijanych drutów

1-4 mm

Średnica maksymalna nawijanych szpul

300 mm

Prędkość nawijania regulowana płynnie

potencjometrem.

Urządzenie do pomiaru długości

legalizowane.

Możliwość programowania długości nawijanego odcinka.
Układanie nawijanego drutu

automatyczne.

Układacz mechaniczny.
Konstrukcja stalowa lakierowana, proszkowo.
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nawijarka
do drutu lub
przewodu

KRĄŻKARKI I NAWIJARKI

NAWIJARKA DWUGŁOWICOWA - służy do jednoczesnego nawijania dwóch kręgów drutu lub przewodu.
Urządzenie specjalizowane dostosowane do wymogów zamawiającego.
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nawijarka
do rur
na bębny

KRĄŻKARKI I NAWIJARKI

NAWIJARKA DWUWRZECIONOWA – służy do nawijania na bębny rur odbieranych z wytłaczarki.
Nawijanie następuje naprzemiennie na jeden z bębnów. Maksymalna średnica bębnów nawijanych – 1500 mm.
Układanie nawijanej rury na bębnie – automatyczne.
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KRĄŻKARKI I NAWIJARKI

nawijarka
do szpul

Urządzenie służy do nawijania na szpule przewodów odwijanych z beczek.
Pobierany z beczki przewód jest automatycznie nawijany na szpule Ø 400/500 mm
Regulacja prędkości przewijania – płynna – potencjometrem.
Urządzenie do pomiaru długości legalizowane.
Możliwość programowania długości nawijanego przewodu.
Układanie nawijanego przewodu – automatyczne.
Układacz mechaniczny.
Konstrukcja stalowa lakierowana, proszkowo.
Jako wyposażanie dodatkowe może występować moduł do oczyszczania przewodów silikonowych z talku.
(zdjęcie dolne lewe i górne prawe – nawijarka z modułem do czyszczenia przewodów z talku.
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KRĄŻKARKI I NAWIJARKI

przewijarka
do szpul

Urządzenie służy do przewijania przewodów, rur itp. ze szpuli na szpulę.
Wymiary przewijanych szpul Ø 300 do Ø 500 mm .
Odwijak wyposażony w hamulec zapobiegający rozbiegiwaniu się bębnów i pozwalający wywierać napięcie przewodu podczas przewijania.
Opcjonalnie odwijak może być wyposażony w napęd współpracujący z napędem nawijania i dający możliwość elektrycznego sterowania siły
naciągu przewijanego przewodu.
Bębny odwijany i nawijany zakładane na wały ręcznie.
Średnica przewijanych przewodów

do 15 mm

Maksymalna masa przewijanych szpul

50 kg

Płynna regulacja prędkości przewijania regulowana z pulpitu.
Urządzenie do pomiaru długości legalizowane.
Możliwość programowanie długości nawijanego odcinka.
Układanie nawijanego przewodu ręczne lub automatyczne (opcja).
Konstrukcja stalowa lakierowana, proszkowo.
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przewijarki
do rur
i przewodów

KRĄŻKARKI I NAWIJARKI

Zdjęcia przedstawiają różne wykonania przewijarek służących do przewijania rur lub kabli.
W zależności od potrzeb przewijanie może następować ze szpuli na szpulę, ze szpuli na krążki, z krążków na krążki itp.
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KRĄŻKARKI I NAWIJARKI

str.
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AUTOMATY DO CIĘCIA PRZEWODÓW I MASZYNY SPECJALNE

Automat do
cięcia
przewodów
na odcinki

Urządzenie służące od cięcia na odcinki przewodów pobieranych z pojemników lub ciągniętych ze szpul
umieszczonych na dowolnym urządzeniu zdawczym.

- automatyczne urządzenie do cięcia przewodów
- programowanie długości i ilości odcinków

Możliwość programowania długości i ilości ciętych przewodów.
Zależnie od zastosowanego sterowania istniej możliwość wprowadzenia od jednego do kilkuset programów cięcia.
Urządzenie do pomiaru długości legalizowane.
Gilotyna do cięcia przewodów – z napędem pneumatycznym.
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AUTOMATY DO CIĘCIA PRZEWODÓW I MASZYNY SPECJALNE

Automat
do cięcia
rur PE, PA

AUTOMAT DO CIĘCIA RUR PE, PA, przewodów hamulcowych itp.
Automatyczna linia do cięcia i znakowania rur umożliwia szybkie i sprawne cięcie oraz znakowanie
rur o 6 różnych średnicach – od 6 do 16 mm.
Urządzenie posiada magazyn 6 rodzajów przewodów i zgodnie z wprowadzonym programem cięcia
pobiera odpowiedni przewód i tnie zadaną ilość odcinków o konkretnej długości.
Podczas przesuwu rury można wykonywać nadruki technologiczne lub reklamowe.
Sterownik automatu umożliwia wprowadzenie i zapamiętanie wielu różnych programów cięcia.
Wprowadzenie programów może odbywać się z pulpitu sterującego lub za pomocą sieci.
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AUTOMATY DO CIĘCIA PRZEWODÓW I MASZYNY SPECJALNE

Urządzenie
do ciągnięcia
lin i kabli
Urządzenie przeznaczone do ciągnięcia lub wpychania lin i kabli np. w kanały, przepusty itp.
Wykonanie wg wymagań klienta.
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AUTOMATY DO CIĘCIA PRZEWODÓW I MASZYNY SPECJALNE

Przewijarka
do żyłki

oprzyrządowanie
służące do zwijania
żyłki bezpośrednio
w blistry

Urządzenie służy do przewijania żyłki odwijanej ze szpul na wiązki swobodne lub zwijania wiązek bezpośrednio do blistrów.
Wiązki swobodne są nawijane na specjalnym bębnie szkieletowym.
Odwijany bęben jest napędzany elektrycznie a prędkość odwijania jest sterowana kompensatorem dostosowującym prędkość odwijania do
prędkości nawijania ustawionej przez operatora.
Zakres średnic przewijanych żyłek

do Ø 5 mm.

Urządzenie do pomiaru długości

legalizowane.
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AUTOMATY DO CIĘCIA PRZEWODÓW I MASZYNY SPECJALNE

Obrotnica
do bębnów
kablowych

Wariant II to bardziej zwarte rozwiązanie konstrukcyjne.
Umożliwia obracanie bębnów o masie do 2 ton i średnicy do 1600 mm (możliwe jest wykonanie obrotnicy do większych bębnów).

Urządzenie umożliwia obracanie bębnów kablowych o 90 stopni.
Bęben stawiany jest wózkiem widłowym na platformie obrotnicy.
Jedna strona urządzenia umożliwia stawiane bębna w pozycji „na tarczach” druga strona w pozycji leżącej „na tarczy”.
Następnie następuje obrócenie mechaniczne bębna. Po obróceniu bęben jest odbierany wózkiem widłowym po drugiej stronie urządzenia.
Maksymalna średnica bębna

Ø2200 mm

Maksymalna masa bębna

5t

Moc napędu obrotnicy

4 kW

Urządzenie wymaga powierzchni

3 x 7 m + miejsca na manewrowanie wózkiem widłowym.
str.
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AUTOMATY DO CIĘCIA PRZEWODÓW I MASZYNY SPECJALNE

Urządzenie
zdawcze
do bębnów

URZĄDZENIE ZDAWCZE DO BĘBNÓW Z KOMPENSATOREM ROLKOWYM (magazynem pośrednim).
Urządzenie służy do odwijania kabli i przewodów z bębnów i podawania ich do maszyn tnących.
Dzięki magazynowi rolkowemu możliwe są bardzo duże przyśpieszenia w podawaniu kabla.
Maksymalna średnica odwijanych bębnów – 1000 mm.
Maksymalna masa odwijanych bębnów – 500 kg.
Maksymalna średnica odwijanych przewodów – 15 mm.
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AUTOMATY DO CIĘCIA PRZEWODÓW I MASZYNY SPECJALNE

str.
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PRZEWIJARKI I KRĄŻAKRKI RĘCZNE
Ręczna krążkarka
do przewodów i lin

Typ
LKP

Krążkarka służy do przewijania z wiązki na wiązkę (krążkowania)
i odmierzania przewodów oraz lin o średnicy do 20 mm.

odwijak:
średnica odwijaka

600 mm

średnica rdzenia regul. w zakresie

100-500 mm

Odwijak wyposażony w hamulec umożliwiający wywarcie naciągu przewijanego przewodu
nawijak:
średnica zewnętrzna

600 mm

średnica rdzenia

260/240 mm (stożek)

szerokość

140 mm

urządzenie pomiarowe:

moduł M20 z licznikiem mechanicznym
(legalizowany), wskazania do 0,01 m

wymiary gabarytowe:
długość

1640 mm

szerokość

600 mm

wysokość

1180 mm
str.
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PRZEWIJARKI I KRĄŻAKRKI RĘCZNE
Ręczna krążkarka
do przewodów i lin

Typ
LKP

Krążkarka służy do obsługi regałów z przewodami.
Umożliwia, krążkowanie i pomiar długości przewodów.
Urządzenie przejezdne - można swobodnie przemieszczać wzdłuż regału.

do obsługi regałów

nawijak:
średnica zewnętrzna

600 mm

średnica rdzenia

260/240 mm (stożek)

szerokość

140 mm

urządzenie pomiarowe:

moduł M20 z licznikiem mechanicznym
(legalizowany), wskazania do 0,01 m.

wymiary gabarytowe
długość

1570 mm

szerokość

600 mm

wysokość

1180 mm

urządzenie przejezdne - koła obrotowe z hamulcami
str.
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PRZEWIJARKI I KRĄŻAKRKI RĘCZNE
Ręczna krążkarka
do przewodów i lin

TYP
LKP-K-R

Krążkarka służy do przewijania przewodów z wiązki na wiązkę a także do wiązkowania przewodów odwijanych ze szpul
umieszczonych na specjalnych regałach. Urządzenie przejezdne - można swobodnie przemieszczać wzdłuż regału.

przejezdna umożliwiająca
obsługę regałów z przewodami

odwijak:
średnica odwijaka

600 mm

średnica rdzenia regul. w zakresie 100-500 mm
Odwijak wyposażony w hamulec umożliwiający wywarcie naciągu
przewijanego przewodu.
nawijak:
średnica zewnętrzna

600 mm

średnica rdzenia

260/240 mm (stożek)

szerokość

140 mm

urządzenie pomiarowe:

moduł M20 z licznikiem mechanicznym
(legalizowane), wskazania do 0,01 m

Przed odwijakiem na uchylnym ramieniu znajduje się zespół rolek wlotowych umożliwiających prowadzenie przewodu ciągniętego z regału.
wymiary gabarytowe
długość

1640 mm (+200 mm)

szerokość

600 mm

wysokość

1180 mm
str.
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PRZEWIJARKI I KRĄŻAKRKI RĘCZNE
Ręczna krążkarka
do przewodów i lin

TYP
LKP-WG

Krążkarka służy do przewijania z wiązki na wiązkę (krążkowania) i odmierzania przewodów
oraz lin o średnicy do 20 mm.

odwijak:
średnica odwijaka

800 mm

średnica rdzenia regul. w zakresie

100-700 mm

Odwijak wyposażony w hamulec umożliwiający wywarcie naciągu przewijanego przewodu.
nawijak:
średnica zewnętrzna

600 mm

średnica rdzenia

260/240 mm (stożek)

szerokość

140 mm

urządzenie pomiarowe:

moduł M20 z licznikiem mechanicznym
(legalizowany), wskazania do 0,01 m

Pomiędzy urządzeniem pomiarowym a nawijakami jest zamontowana gilotyna do odcinania przewijanych przewodów.
wymiary gabarytowe
długość

2100 mm

szerokość

800 mm
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PRZEWIJARKI I KRĄŻAKRKI RĘCZNE
Ręczna krążkarka
do przewodów i lin

TYP
LKP-P

Krążkarka służy do przewijania (krążkowania) i pomiaru długości przewodów.
Zwarta konstrukcja tej krążkarki jest przewidziana dla odbiorców dysponujących mniejszą ilością wolnego miejsca.

odwijak:
średnica odwijaka

600 mm

średnica rdzenia regul. w zakresie

100-500 mm

Odwijak wyposażony jest w hamulec umożliwiający wywarcie naciągu przewijanego przewodu i umieszczony na uchylnym ramieniu co ułatwia
zakładanie i zdejmowanie wiązki.
nawijak:
średnica zewnętrzna

600 mm

średnica rdzenia

260/240 mm (stożek)

szerokość

140 mm

urządzenie pomiarowe:

moduł M20 z licznikiem mechanicznym
(legalizowany), wskazania do 0,01 m

wymiary gabarytowe
długość

1050 mm

szerokość

700 mm

wysokość

1200 mm
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PRZEWIJARKI I KRĄŻAKRKI RĘCZNE
Ręczna krążkarka
do przewodów i lin

Typ
LKP-S

Krążkarka służy do przewijania (krążkowania) i pomiaru długości przewodów.
Przewidziana jest do postawienia na ladzie, stole itp.
Przydatna w sklepach i magazynach o niedużej powierzchni.

odwijak:
średnica odwijaka

400 mm

średnica rdzenia regul. w zakresie

100-300 mm

nawijak:
średnica zewnętrzna

400 mm

średnica rdzenia

200/150 mm (stożek)

wysokość

150 mm

urządzenie pomiarowe:

moduł M20 z licznikiem mechanicznym
(legalizowany), wskazania do 0,01 m.

wymiary gabarytowe:
długość

1100 mm

szerokość

400 mm

wysokość

300 mm
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PRZEWIJARKI I KRĄŻAKRKI RĘCZNE
Ręczna krążkarka
do przewodów i lin

Typ
LKP-M

Krążkarka służy do wiązkowania i pomiaru długości przewodów odwijanych ze szpul umieszczonych na regale.

Wykonanie specjalne – krążkarka wyposażona w urządzenie pomiarowe M40/M/U2 oraz większy bęben do krążkowania – Φ600 mm
nawijak:
średnica zewnętrzna

450 mm

średnica rdzenia

260/240 mm (stożek)

szerokość

100 mm

urządzenie pomiarowe:

moduł M20 z licznikiem mechanicznym

maksymalna średnica przewijanych przewodów

20 mm

(legalizowany), wskazania do 0,01 m.

wymiary gabarytowe
długość

950 mm

szerokość

700 mm

wysokość

1200 mm

Urządzenie przejezdne.
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PRZEWIJARKI I KRĄŻAKRKI RĘCZNE
Ręczna krążkarka
do przewodów i lin

TYP
LKP-W

Krążkarka służy do wiązkowania i pomiaru długości przewodów odwijanych ze szpul umieszczonych na regale.

nawijak:
średnica zewnętrzna

450 mm

średnica rdzenia

260/240 mm (stożek)

szerokość

100 mm

urządzenie pomiarowe:

moduł M20 z licznikiem mechanicznym

maksymalna średnica przewijanych przewodów

20 mm

(legalizowany), wskazania do 0,01 m

wymiary gabarytowe:
długość

950 mm

szerokość

450 mm

wysokość

1200 mm

Urządzenie przejezdne.
str.
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PRZEWIJARKI I KRĄŻAKRKI RĘCZNE

wykonania
specjalne

1

1a

wg życzeń klientów
- przykłady
2

2 - ręczna przewijarka do przewodów
ze szpuli na szpulę lub ze szpuli na
krążki. Przeznaczona do szpul
o średnicy do 500 mm i szerokości
do 400 mm, maksymalna masa
przewijanego przewodu - 20 mm,
urządzenie do pomiaru długości
- M20 z licznikiem mechanicznym,
legalizowane.

3

3a

4

4a

1 i 1a - wykonanie specjalne –
krążkarka wyposażona
w urządzenie pomiarowe
M40/M/U2 oraz większy
bęben do krążkowania – Φ600
mm umożliwiająca pomiar
długości i zwijanie elastycznych
przewodów o średnicy powyżej
20 mm.

3 i 3a – przewijarka do rur i linii kroplującej. Przewijarka przeznaczona
do przewijania rur i linii kroplującej z kręgów lub szpul kartonowych na
kręgi. Odwijak posiada rdzeń z płynną regulacją średnicy co umożliwia
dopasowanie do odwijanego kręgu lub otworu szpuli. Nawijanie rury na
głowicy składanej – umożliwia szybkie zdejmowanie nawiniętego kręgu.
Urządzenie do pomiaru długości- M40/M/U2 z licznikiem mechanicznym,
legalizowane.

4b
4, 4a, 4b - przewijarka do taśmy
kroplującej ze szpul kartonowych
na szpule kartonowe lub na krążki
bezrdzeniowe. Urządzenie do
pomiaru długości - M20 z licznikiem
mechanicznym, legalizowane.

5

5a

6

6 - ręczna przewijarka wielofunkcyjna. Umożliwia przewijanie
kabli lub lin z kręgów, szpul lub bębnów na szpule. Układacz
nawijanego kabla – ręczny. Układanie odbywa się poprzez
przesuwanie urządzenia pomiarowego – stanowiącego
jednocześnie układacz - po prowadnicy poprzecznej. Dzięki
wielu adapterom umożliwia nawijanie na szeroką gamę szpul.
Przeznaczona jest do lin kabli o średnicy do 20 mm.
Urządzenie do pomiaru długości - M20 z licznikiem
mechanicznym, legalizowane.

5, 5a - ręczna przewijarka wielofunkcyjna.
Umożliwia przewijanie kabli lub lin z kręgów,
szpul lub bębnów na szpule lub kręgi. Dodatkowo
przewijarka jest wyposażona w automatyczny
układacz na nawijanego kabla na szpuli.
Przeznaczona jest do lin kabli o średnicy do 30 mm.
Urządzenie do pomiaru długości - M40/M/U2
z licznikiem mechanicznym, legalizowane.

str.
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PRZEWIJARKI I KRĄŻAKRKI RĘCZNE

wykonania
specjalne

7

7a

8

8a

8 i 8a - ręczna przewijarka z bębna lub kręgu na
krążki. Umożliwia przewijanie kabli lub lin z kręgów
o średnicy do 600 mm lub szpul o średnicy do 800
mm na krążki bezrdzeniowe. Średnica bębna do
krążkowania Φ600 m, rdzeń stożkowy Φ260/240
mm, szerokość 140 mm.
Przeznaczona jest do lin kabli o średnicy do 20 mm.
Urządzenie do pomiaru długości - M20 z licznikiem
mechanicznym, legalizowane.

9

9 - ręczna przewijarka ze szpuli lub kręgu na krążki. Umożliwia przewijanie kabli
lub lin z kręgów o średnicy do 600 mm lub szpul o średnicy do 450 mm na
krążki bezrdzeniowe. Średnica bębna do krążkowania Φ600 m, rdzeń stożkowy
Φ260/240 mm, szerokość 140 mm.
Układacz nawijanego kabla – ręczny. Układanie odbywa się poprzez
przesuwanie urządzenia pomiarowego – stanowiącego jednocześnie układacz
- po prowadnicy poprzecznej. Przeznaczona jest do lin kabli o średnicy do
20 mm. Urządzenie do pomiaru długości - M20 z licznikiem mechanicznym,
legalizowane.

10

12

10 – krążkarka do obsługi regału.
Bęben do krążkowania - wielkość
bębna - wg wymogów klienta.
Przeznaczona jest do lin kabli
o średnicy do 20 mm. Urządzenie do
pomiaru długości- M20 z licznikiem
mechanicznym, legalizowane.

12a

7 i 7a - ręczna przewijarka ze szpuli na
szpulę. Umożliwia przewijanie kabli lub
lin z kręgów, szpul na mniejsze szpule.
Układacz nawijanego kabla – ręczny
i dźwigniowy. Przeznaczona jest do lin
kabli o średnicy do 20 mm. Urządzenie
do pomiaru długości - M20 z licznikiem
mechanicznym, legalizowane.

11

12b

12, 12a 12b – krążkarka do przewodów i lin - do obsługi regału. Średnica bębna
do krążkowania Φ600 m, rdzeń stożkowy Φ260/240 mm, szerokość 140 mm.
Na zdjęciu 12b wersja ze „składaną” głowicą do krążkowania. Rozwiązanie
polecane przy dużym natężeniu prac. Przeznaczona jest do przewodów i lin o
średnicy do 30 mm. Urządzenie do pomiaru długości - M40/M/U2 z licznikiem
mechanicznym, legalizowane.
str.
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11 – krążkarka do rur - do obsługi
regału. Bęben do krążkowania
- wielkość bębna - wg wymogów
klienta. Na zdjęciu bęben o średnicy
Φ800 mm z rdzeniem Φ600 mm.
Przeznaczona jest do rur o średnicy
do 40 mm. Urządzenie do pomiaru
długości - M40/M/U2 z licznikiem
mechanicznym, legalizowane.

PRZEWIJARKI DO MATERIAŁÓW TAŚMOWYCH

Ręczne
przewijarki
do folii,
siatek,
tapet itp.

Z nawijarką może być zespolony stojak
na wałki z folią (papierem) – opcja.
Wielkość stojaka do uzgodnienia.

szerokość folii lub papieru

1000 - 3500 mm (do uzgodnienia)

maksymalna średnica nawijanych wałków

250 mm

W stole zamontowane jest legalizowane urządzenie do pomiaru długości materiałów taśmowych MT20 lub MT20-SP2.
Przewijarka może być stacjonarna lub przejezdna.
Konstrukcja wykonana z profili zimnogiętych.
Folia lub tapeta jest prowadzona z regału pod rolką poziomą - prowadzącą w tylnej części urządzenia, wzdłuż stołu do nawijaka w przedniej
części. Po nawinięciu żądanego odcinka należy zdjąć rdzeń z gniazd konstrukcji i wysunąć z nawiniętego nawoju.
Istnieje możliwość przystosowania do nawijania na gilzy.
str.
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PRZEWIJARKI DO MATERIAŁÓW TAŚMOWYCH

Ręczna
przewijarka
do obrzeży
meblowych

odwijak i nawijak

o średnicy 600 mm

średnica rdzenia odwijaka

regulowana w zakresie 100 – 500 mm

Odwijak wyposażony jest w hamulec zapobiegający rozbiegiwaniu się odwijanej szpuli.
zakres szerokości przewijanych taśm

do 40 mm

zakres grubości przewijanych taśm

0,1 - 15 mm

urządzenie do pomiaru długości

Mt10 z licznikiem mechanicznym (legalizowany)

wymiary gabarytowe

1600 x 600 x 750 mm
str.
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PRZEWIJARKI DO MATERIAŁÓW TAŚMOWYCH

Elektryczna
przewijarka
do obrzeży
meblowych

Odwijak z rdzeniem rozprężnym
średnica rdzenia (regulowana)

150 – 152 mm

średnica zewnętrzna

750 mm

szerokość taśm

do 40 mm

hamowanie

moment hamujący regulowany płynnie, zapobiegający
rozbiegiwaniu się odwijanych szpul; regulacja za pomocą pokrętła

Nawijak z rdzeniem rozprężnym
średnica zewnętrzna

600 mm

średnica rdzenia

150 - 152 mm

szerokość taśm

do 40 mm

zakres szerokości przewijanych taśm

do 40 mm

zakres grubości przewijanych taśm

0,1 - 15 mm

napęd przewijania z płynną regulacją prędkości
urządzenie do pomiaru długości

MT10

wymiary gabarytowe

2200 x 700 x 1300 mm

x licznikiem mechanicznym (legalizowany).
Opcjonalnie dodatkowy licznik elektroniczny .

str.
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PRZEWIJARKI DO MATERIAŁÓW TAŚMOWYCH

wykonania
specjalne

1

1 - przewijarka do taśm w kręgach.
Urządzenie umożliwia przewijanie
i pomiar długości obrzeży meblowych
i taśm PP z kręgu na krąg. Szerokość
taśm - do 30 mm. Urządzenie do
pomiaru długości - M20 z licznikiem
mechanicznym – legalizowane.
Dodatkowo przewijarka jest
wyposażona w gilotynę do cięcia taśmy.

2

2a

2, 2a - przewijarka ręczna do wykładzin
i folii dostarczanych na gilzach
tekturowych 3”. Umożliwia pomiar
długości i nawijanie odmierzonego
odcinaka na gilzy 3”. Przewijanie ręczne – korbą. Urządzenie do pomiaru
długości MT20/SP2 z licznikiem
mechanicznym, legalizowane.

3

3a

3b
3, 3a, 3b - ręczna mobilna przewijarka
do wykładzin. Odwijanie wykładziny
odbywa się na odwijaku rolkowym.
Nawijanie ręczne na gilzę lub zwoje
bezrdzeniowe.

4

4a

4, 4a – elektryczna przewijarka do
taśm pakowych. Urządzenie służy
do szybkiego przewijania taśmy
z jednoczesnym wykonywaniem
nadruków reklamowych. Układanie
nawijanej taśmy automatyczne.
Prędkość przewijania regulowana
płynnie.

5

5 - zintegrowana z regałem
przewijarka do folii, siatek,
włóknin.

str.
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URZĄDZENIA DO POMIARU DŁUGOŚCI PRZEWODÓW, KABLI, LIN i MATERIAŁÓW TAŚMOWYCH

Typ
M 20

Przyrząd M 20 jest przeznaczony do pomiaru długości przewodów i lin.
Urządzenie może być wykorzystywane jako samodzielny układ pomiarowy, przez który przeciąga się ręcznie przewód
w celu odmierzenia żądanej długości, a także może być zabudowane w urządzeniach do przewijania przewodów.
URZĄDZENIE LEGALIZOWANE

przelotki

przelotki prowadzące przewód o średnicy
Ø 20 mm. Opcjonalnie wkładki o
mniejszej średnicy do cienkich przewodów

licznik
dokładność
mechaniczny wskazania 0,01m

zakres mierzonych średnic

1 - 20 mm

maksymalna prędkość przesuwu kabla

100 m/min

maksymalna długość mierzona

9999,99 m

dokładność pomiaru

+- 0,4%

temperatura pracy

-10 do +40OC

wymiary gabarytowe

258 x 270 x 220 mm (dł. x szer. x wys.

Dla ułatwienia pracy i przemieszczania przyrządu na wzłuż regału z przewodami oferujemy wersję na wózku.
Wymiary gabarytowe konstrukcji wózka
długość

80 mm

szerokość

500 mm

wysokość

850 mm

TYP M 20 na wózku
str.
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URZĄDZENIA DO POMIARU DŁUGOŚCI PRZEWODÓW, KABLI, LIN i MATERIAŁÓW TAŚMOWYCH

Typ
M 20-U
Przyrząd do pomiaru długości kabli, lin i rur typu M20-U został wykonany w celu pomiaru długości kabli, lin i rur
w magazynach i hurtowniach w/w wyrobów.
Przyrząd może być wykorzystywany jako samodzielny układ pomiarowy, przez który przeciąga się ręcznie przewód
w celu odmierzenia żądanej długości ,a także może być zabudowany w urządzeniach do przewijania przewodów.

zakres mierzonych średnic kabli, lin i rur

1 ÷ 20 mm

klasa dokładności przyrządu

III

maksymalna prędkość przesuwu kabla

150 m/min

zakres pomiarowy

0,01 ÷ 9999,99 m.

wartość działki elementarnej

0,01 m

temperatura pracy

od -10°C do +40°C

wymiary gabarytowe dł. x szer. x wys.

170 x 200 x 226 mm

str.
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URZĄDZENIA DO POMIARU DŁUGOŚCI PRZEWODÓW, KABLI, LIN i MATERIAŁÓW TAŚMOWYCH

Typ
M 32-U
Przyrząd do pomiaru długości kabli, lin i rur typu M32-U został wykonany w celu pomiaru długości kabli, lin i rur
w magazynach i hurtowniach w/w wyrobów.
Przyrząd może być wykorzystywany jako samodzielny układ pomiarowy, przez który przeciąga się ręcznie przewód
w celu odmierzenia żądanej długości ,a także może być zabudowany w urządzeniach do przewijania przewodów.

zakres mierzonych średnic kabli, lin i rur

1 ÷ 32 mm

klasa dokładności przyrządu

III

lm – najmniejsza dająca się zmierzyć długość

0,1 m

maksymalna prędkość przesuwu kabla

150 m/min

zakres pomiarowy

0,01 ÷ 9999,99 m.

wartość działki elementarnej

0,01 m

temperatura pracy

od -10°C do +40°C

wymiary gabarytowe dł. x szer. x wys.

210 x 213 x 234 mm
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URZĄDZENIA DO POMIARU DŁUGOŚCI PRZEWODÓW, KABLI, LIN i MATERIAŁÓW TAŚMOWYCH

Typ
M 40/M
Urządzenie może być wykorzystywane jako samodzielny układ pomiarowy, przez który przeciąga się
ręcznie kabel w celu odmierzenia żądanej długości, a także może być zabudowane w mechanicznych
urządzeniach do przewijania bębnów kablowych.
URZĄDZENIE LEGALIZOWANE

zakres mierzonych średnic

2 - 40 mm

maksymalna prędkość przesuwu kabla

150 m/min

dokładność pomiaru

+- 0,4%

maksymalna długość mierzona

9999,99 m

temperatura pracy

-10 do +40OC

wymiary gabarytowe (całkowite)

420 x 320 x 500 mm (dł. x szer. x wys.)

typ licznika

mechaniczny, typ S-4
str.
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URZĄDZENIA DO POMIARU DŁUGOŚCI PRZEWODÓW, KABLI, LIN i MATERIAŁÓW TAŚMOWYCH

Typ
M 40/M/U2
Urządzenie może być wykorzystywane jako samodzielny układ pomiarowy, przez który przeciąga się
ręcznie kabel w celu odmierzenia żądanej długości, a także może być zabudowane w mechanicznych
urządzeniach do przewijania bębnów kablowych.
URZĄDZENIE LEGALIZOWANE

zakres mierzonych średnic kabli i lin

1 - 40 mm

maksymalna prędkość przesuwu kabla

150 m/min

dokładność pomiaru

+- 0,4%

maksymalna długość mierzona

9999,99 m

temperatura pracy

10 do +40 C

wymiary gabarytowe dł x szer. x wys.

333 x 261 x 229 mm
str.
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URZĄDZENIA DO POMIARU DŁUGOŚCI PRZEWODÓW, KABLI, LIN i MATERIAŁÓW TAŚMOWYCH

Typ
M 60/M
Urządzenie może być wykorzystywane jako samodzielny układ pomiarowy, przez który przeciąga się
ręcznie kabel w celu odmierzenia żądanej długości, a także może być zabudowane w mechanicznych
urządzeniach do przewijania bębnów kablowych.
URZĄDZENIE LEGALIZOWANE

zakres mierzonych średnic

2 - 60 mm

maksymalna prędkość przesuwu kabla

150 m/min

dokładność pomiaru

+- 0,4%

maksymalna długość mierzona

9999,99 m

temperatura pracy

-10 do +40OC

wymiary gabarytowe

490 x 360 x 530 mm (dł. x szer. x wys.)

typ licznika

mechaniczny typ S-4
str.
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URZĄDZENIA DO POMIARU DŁUGOŚCI PRZEWODÓW, KABLI, LIN i MATERIAŁÓW TAŚMOWYCH

Typ
M 60/M/U

Urządzenie może być wykorzystywane jako samodzielny układ pomiarowy, przez który przeciąga się
ręcznie kabel w celu odmierzenia żądanej długości a także może być zabudowane w mechanicznych
urządzeniach do przewijania kabli, przewodów, rur itp.
Jest to uproszczona wersja przyrządu M60/M. Rolki prowadzące poziome i pionowe są tu regulowane
indywidualnie co wymaga nieco więcej czasu.
URZĄDZENIE LEGALIZOWANE

Zakres mierzonych średnic

2-60 mm

Maksymalna prędkość przesuwu kabla

150 m/min

Dokładność pomiaru

+-0,5%

Maksymalna długość mierzona

9999,99 m

Wymiary gabarytowe

470 x 285 x 280 mm

Typ licznika

mechaniczny, model SP2
str.
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URZĄDZENIA DO POMIARU DŁUGOŚCI PRZEWODÓW, KABLI, LIN i MATERIAŁÓW TAŚMOWYCH

Typ
M 80/M
Urządzenie może być wykorzystywane jako samodzielny układ pomiarowy, przez który
przeciąga się ręcznie kabel w celu odmierzenia żądanej długości, a także może być
zabudowane w mechanicznych urządzeniach do przewijania bębnów kablowych.
URZĄDZENIE LEGALIZOWANE

zakres mierzonych średnic

2 - 80 mm

maksymalna prędkość przesuwu kabla

100 m/min

dokładność pomiaru

+- 0,4%

maksymalna długość mierzona

9999,99 m

temperatura pracy

-10 do +40OC

wymiary gabarytowe (całkowite)

710 x 360 x 582 mm (dł. x szer. x wys.)

typ licznika

mechaniczny
str.
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URZĄDZENIA DO POMIARU DŁUGOŚCI PRZEWODÓW, KABLI, LIN i MATERIAŁÓW TAŚMOWYCH

Typ
MT 10
Urządzenie może być wykorzystywane jako samodzielny układ pomiarowy, przez który
przeciąga się ręcznie taśmy w celu odmierzenia żądanej długości, a także może być
zabudowane w mechanicznych urządzeniach do przewijania wyrobów taśmowych.
URZĄDZENIE LEGALIZOWANE

zakres mierzonych szerokości taśm

2 - 80 mm

zakres grubości mierzonego materiału

0,1 - 15 mm

maksymalna prędkość przesuwu materiału

100 m/min

maksymalna długość mierzona

9999,99 m

dokładność pomiaru min.

+-1%

działka elementarna licznika

0,01 m

temperatura pracy

-10 do +40OC

wymiary gabarytowe

258 x 270 x 220 mm (dł. x szer. x wys.)

licznik

mechaniczny
str.
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URZĄDZENIA DO POMIARU DŁUGOŚCI PRZEWODÓW, KABLI, LIN i MATERIAŁÓW TAŚMOWYCH

Typ
MT 20

PRZYRZĄD DO
POMIARU DŁUGOŚCI
MATERIAŁÓW
TAŚMOWYCH

Przyrząd przede wszystkim jest przeznaczony do zabudowy w różnego rodzaju
przewijarkach do folii, tapet i innych materiałów taśmowych o szerokości
większej niż 40 mm.
URZĄDZENIE LEGALIZOWANE

zakres mierzonych szerokości taśm

powyżej 40 mm

zakres grubości mierzonego materiału

1 - 15 mm

maksymalna prędkość przesuwu materiału

50 m/min

maksymalna długość mierzona

9999,99 m

dokładność pomiaru

+- 1%

działka elementarna licznika

0,01m

temperatura pracy

-10 do +40°C

licznik

mechaniczny
str.
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WYPOSAŻENIE MAGAZYNOWE I POZOSTAŁE URZĄDZENIA

Typ
PH 2500
PH 2800

Podnośniki do bębnów kablowych służą do podniesienia bębna umieszczonego na wale osi podnośnika i odwijania lub
nawijania kabla. W skład kompletu wchodzą dwa stojaki i rura (lub rury) nośna wyposażona w opory zabezpieczające
przed przemieszczaniem się bębna podczas przewijania (ocynkowane). Urządzenie wykonujemy w wersji malowanej
proszkowo oraz ocynkowanej.

Uniwersalny
hydrauliczny
podnosnik
do bebnów

wał

podpory
wałów

wał Ø70 mm lub Ø90 mm zależnie
od nośności maksymalnej

łożyskowane
tocznie

nośność

3,5 tony - wersja PH 2500-70
7,0 ton - wersja PH 2500-70-90
7,0 ton - wersja PH 2800-90

maksymalna średnica bębna

PH 2500 - 2500 mm
PH 2800 - 2800 mm

wymiary gabarytowe stojaka

PH 2500 - 400x600x1200 mm
PH 2800 - 450x700x1250 mm

rury nośne

wersja PH-2500-70 - Ø 70 mm o długości 2 m, z dwoma tarczami oporowymi
wersja PH-2500-70-90 - Ø 70 mm o długości 2 m, z dwoma tarczami oporowymi oraz
Ø 90 mm o długości 2m, z dwoma tarczami oporowymi

podpory rury nośnej

łożyskowane tocznie (ocynkowane)

wersja lakierowana proszkowo

standard

wersja ocynkowana

oznaczenie - /ZN (np. PH-2500-70-90/ZN)
str.
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WYPOSAŻENIE MAGAZYNOWE I POZOSTAŁE URZĄDZENIA

Typ
PH 1600-2T
Uniwersalny
hydrauliczny
podnośnik
do bębnów
kablowych

Podnośnik do bębnów kablowych służy do odwijania lub nawijania kabla na bęben, umieszczonego na osi podnośnika.
W skład kompletu wchodzą dwa stojaki wraz z suwakami oraz podporami oraz rura nośna wyposażona w opory
zabezpieczające przed przemieszczaniem się bębna podczas przewijania.

nośność

2000 kg

minimalna średnica bębna

500 mm

maksymalna średnica bębna

1600 mm

wymiary gabarytowe stojaka

300x600x1130 mm

rura nośna

Ø 48 mm o długości 1500 mm z tarczami oporowymi ustalającymi (spawane)
str.

61.

WYPOSAŻENIE MAGAZYNOWE I POZOSTAŁE URZĄDZENIA

Typ
PD 1000
- 0,5T

Uniwersalny
podnośnik
dźwigniowy
do bębnów

Podnośnik służy do uniesienia bębna umieszczonego na wale nośnym w celu odwijania lub nawijania kabla.
Podnoszenie bębna następuje przemiennie (raz lewy suwak, raz prawy suwak itd.) za pomocą dźwigni.
W skład kompletu wchodzą dwa stojaki, rura nośna wyposażona w opory zabezpieczające przed przemieszczaniem się
bębna podczas przewijania oraz dźwignia.

nośność

500 kg

maksymalna średnica bębna

1000 mm

wymiary gabarytowe stojaka

300x500x660 mm

rura nośna

Ø 48 mm o długości 1100 mm z tarczami oporowymi ustalającymi (spawane)
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Typ
PH 3500
Uniwersalny
Hydrauliczny
podnośnik do
bębnów kablowych

Uniwersalny hydrauliczny podnośnik do bębnów .
Podnośnik służy do odwijania lub nawijania kabla na bęben umieszczony na wale urządzenia.
W skład kompletu wchodzą dwa stojaki i rury nośne Ø70 oraz Ø114 mm wyposażone w opory
zabezpieczające przed przemieszczaniem się bębna na wale nośnym.

maksymalna masa bębna

10 t

maksymalna średnica bębnów

3600 mm

minimalna średnica bębnów

800 mm

wymiary stojaka

1000 x 500 x2000 mm

konstrukcja stalowa

lakierowana proszkowo

podnoszenie bębnów

siłowniki hydrauliczne - pompowanie ręczne

łódki podpierające wał nośny

łożyskowane tocznie
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Podnośnik
do bębnów
o średnicy
do 2500 mm

Podnośnik do bębnów o średnicy do 2500 mm i masie do 16 t.
Urządzenie przewidziane do podniesienia i odwijania dużych i ciężkich bębnów. Do bębna stojącego na utwardzone
powierzchni podstawione są z obu stron elementy podnośnika (przy pomocy wózka widłowego). Czopy podnośnika
wchodzą w otwory osiowe bębna. Podnoszenie bębna przy pomocy siłowników hydraulicznych.

Elektryczne urządzenie zdawcze do odwijania dużych bębnów w terenie.
Urządzenie składa się z kilku elementów, co umożliwia łatwy transport.
Bęben zawieszany na wale nośnym podnoszony jest przy pomocy podnośników korbowych.
Napęd bębna – przy pomocy zespołu rolek gumowych dociskanych do tarczy bębna.
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Stojaki do
odwijania kabli
z bębnów

SK 1200
SK 2000

Stojaki służą do odwijania kabli z bębnów.

maksymalna masa bębna

1000 kg

zakres średnic odwijanych bębnów

SK 1200: 300 - 1200 mm
SK 2000: 800 – 2000 mm

rolki

łożyskowane tocznie, ocynkowane

tylna rolka

przekładana w trzy różne położenia zależnie od średnicy bębna

konstrukcja z blachy

lakierowana proszkowo

Możliwość zablokowania przedniej rolki na czas wtaczania i wytaczania bębna.
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Stojaki
rolkowe
do szpul

WYPOSAŻENIE MAGAZYNOWE I POZOSTAŁE URZĄDZENIA

stojak rolkowy
6-polowy do szpul
o średnicy 450 mm

Stojaki rolkowe służą do ekspozycji i odwijania przewodów, lin itp. ze szpul i niedużych bębnów.
Znajdują szerokie zastosowanie w sklepach i magazynach.
Wszystkie rolki łożyskowane tocznie.
Wykonujemy stojaki dostosowane do potrzeb i wymogów klienta.
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Stojaki do
odwijania
szpul i wiązek
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Odwijak talerzowy do kabli i drutów.
Centralnie – jedną dźwignią - regulowana średnica rdzenia.
Hamulec zapobiegający rozbiegiwaniu się odwijanego kręgu.

Proste odwijaki talerzowe do krążków przewodu.
Odwijak wyposażony w hamulec rolkowy.

Odwijaki do taśm stalowych dostarczanych w kręgach.

str.

67.

WYPOSAŻENIE MAGAZYNOWE I POZOSTAŁE URZĄDZENIA
Regały
wysokiego
składowania na
bebny, szpule
i przewody
w krążkach

Bardzo praktyczny system magazynowania bębnów kablowych. Na stosunkowo niedużej powierzchni pozwala
zmagazynować dużą ilość bębnów.
Łatwy dostęp do wszystkich bębnów:
- przy pomocy nawijarek i krążkarek do kabli - pozwala na szybka obsługę klienta i duży komfort pracy,
- z uwagi na różnorodność potrzeb, regały tego typu wykonywane są wg potrzeb klienta.

Zdjęcia pokazują różne rozwiązania regałów.
Regały tego typu wykonywane są według wymagań i potrzeb klienta.
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Regały
szafowe do
przewodów

WYPOSAŻENIE MAGAZYNOWE I POZOSTAŁE URZĄDZENIA

Krążki przewodów zakładane są na rozbieralnych bębnach stalowych.
Końce przewodów wyprowadzane są przez otwory w przednich drzwiach szafy.
Przykładowa konfiguracja na zdjęciach.
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Stojak
obrotwy do
przewodów
w kręgach
Stojak przeznaczony do magazynowania i odwijania przewodów dostarczanych w kręgach.
Umożliwia łatwy dostęp do wszystkich przewodów i wygodne odwijanie.
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Regały do
przewodów
w wiązkach

Regał ze bębenkami rozbieralnymi służy do magazynowania, ekspozycji oraz swobodnego odwijania
przewodów dostarczanych przez producentów we wiązkach.
Podstawowa wersja zawiera 12 bębenków o średnicy zew. 400 lub 500 mm i regulowaną średnicę rdzenia.

maksymalna masa szpuli

ok. 30 kg

bębenki stalowe

o regulowanej średnicy rdzenia i szerokość

Standardowy regał zawiera:
6 bębenków o średnicy 400 mm i szerokości 170 mm
6 bębenków o średnicy 500 mm i szerokości 170 mm
wymiary gabarytowe regału

1200 x 800 x 1900 mm

Wykonujemy regały o innych wymiarach dostosowane do wymogów klienta.
Regał może być wyposażony w urządzenie do pomiaru długości przewodów i lin M20.
Przyrząd jest zamocowany na prowadnicach w przedniej części regału.
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Wózki
do transportu
i odwijania
bębnów
kablowych

podnoszenie bębnów

hydrauliczne

maksymalna masa bębna

250 kg

maksymalna średnica bębna

1200 mm

możliwość odwijania kabla

po podniesieniu bębna

łatwe przemieszczanie bębna

podnoszenie bębnów

na zasadzie dzwigni

maksymalna masa bębna

250 kg

maksymalna średnica bębna

1000 mm

możliwość odwijania kabla wiszącego na wale
łatwe przemieszczanie bębna
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Wózki
do bębnów
1

1a

1b
1, 1a, 1b - wózek trzpieniowy.
Przeznaczony do bębnów o średnicy do
1000 mm i masie do 200 kg.
Umożliwia podniesienie z podłoża bębna
i jego transport oraz odwinięcie odcinka
kabla.

2

4
2 i 4 - proste stojaki mobilne,
które umożliwiają odwijanie
bębnów o średnicy do 1000 mm,
a także przemieszczanie bębna
na niewielką odległość.

3

3a

3b
3, 3a i 3b – wózek trzpieniowy do
bębnów o średnicy do 1600 mm
i masie do 1500 kg. Umożliwia
podniesienie z podłoża bębna, jego
transport oraz jest przystosowany do
odwijania bębna.

5

5a

6

6a

5 i 5a - wózek do bębnów
drewnianych i stalowych
o masie do 1,0 t i średnicy
Ø600-Ø1200 mm.
Wózek umożliwia podniesienie
i przemieszczenie bębnów.
Konstrukcja wózka – ramowa
– półotwarta. Podnoszenie
bębna – ręczne – hydrauliczne.

7
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6 i 6a - wózek umożliwia podniesienie
i przemieszczenie bębnów o średnicy do
2.4 m i masie 2,2 t. Konstrukcja wózka
– ramowa – półotwarta. Podnoszenie
bębna – hydrauliczne – ręczne.
7 – wózek do bębnów o masie do 20 ton
i średnicy do 3 m. Umożliwia
podniesienie i przemieszczanie – przy
pomocy wózka widłowego dużych
i ciężkich bębnów.

WYPOSAŻENIE MAGAZYNOWE I POZOSTAŁE URZĄDZENIA
Urządzenie
zdawcze
do bębnów
– z hamulcem

Urządzenie jest przeznaczone do odwijania kabli oraz lin z bębnów.
Odwijany bęben jest zawieszany na wale nośnym i podnoszony przy pomocy dźwigników hydraulicznych.
Bęben zawieszony na wale jest centrowany przy pomocy stożkowych tuli centrujących. Ponadto wał
jest wyposażony w zabierak trzpieniowy wkładany w otwór zabierakowy bębna. Służy on do przeniesienia
momentu hamującego z hamulca ciernego na bęben.
Moment hamujący jest regulowany pokrętłem zaciskającym obejmę hamulca na końcówce wału.
Podpory nośne wału są łożyskowane tocznie.
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Upalarka do lin
stalowych UL40

Urządzenie służące do przecinania lin stalowych na zasadzie przepalania.
Rozgrzana do temperatury płynięcia - poprzez przepływ prądu – lina stalowa jest ukręcana ręcznie.
Końcówki liny po upaleniu maja kształt stożka i nie rozwarstwiają się.
Maksymalna średnica upalanej liny stalowej

40 mm

Moc urządzenia

22 kW

Czas upalania – zależnie od średnicy liny

10 - 200 sek
str.

75.

WYPOSAŻENIE MAGAZYNOWE I POZOSTAŁE URZĄDZENIA
Przecinarka
cierna do
lin stalowych

Urządzenie służące do przecinania gównie grubych lin
stalowych bez konieczności podnoszenia ich z podłoża.

Przy pomocy chwytaka mechanicznego lina jeżąca na ziemi jest pobierana i zaciskana w imadle (pokrętłem).
Ciecie odbywa się przy pomocy wirującej tarczy stalowej.
Maksymalna średnica ciętych lin

Ø 60 mm.

Moc przecinarki

7 kW
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Urządzenia
do ciecia
kabli i lin
Oferujemy różnego rodzaju narzędzia do cięcia kabli:
- odcinaki nożycowe
- odcinaki zębatkowe
- odcinaki hydrauliczne
- przecinarki ścierne
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AKCESORIA DO UKŁADANIA KABLI I RUR

zespół rolek kablowych narożnych o wadze 13 kg,
łożyska kulowe zamknięte, rolki alumioniowe lub
stalowe, korpus stalowy, łoże kablowe 170 mm, do
rur i kabli o średnicy max. 150 mm

rolki kablowe proste - korpus stalowy, rolka
aluminiowa, szer. 250 mm, łoże kablowe 170 mm,
łożyska kulowe zamknięte

rolki do układania rur - łożyska kulowe
zamknięte, konstrukcja stalowa, dla
rur o średnicy 100-760 mm, nośność
400 kg

rolki do układania kabli i rur - łożyska
kulowe zamknięte, konstrukcja
stalowa, dla rur o średnicy 300 mm,
nośność 200 kg

rolki do układania rur i kabli - łożyska
kulowe zamknięte, konstrukcja
stalowa

rolki kablowe z włókna szklanego
powlekane polyamidem

rolki kanałowe rozporowe (300 - 500 mm,
500 - 800 mm, 1000 - 1500 mm, 1500 1800 mm)

przejście kablowe proste,
galwanizowane dla średnicy od 28 do
200 mm

przejście kablowe z 4 rolkami
prowadzącymi, galwanizowane dla
średnicy 60, 80, 100, 120, 140, 150,
200 mm

zespół rolek wpustowych,
ocynkowane, kąt pochylenia 420 mm,
waga 14 kg

W ofercie również włókno szklane do kabli, które składa się z paru warstw:
1. Pierwsza to włókno szklane powlekane żywica syntetyczną,
2. Druga to oplot kratkowy który wzmacnia wytrzymałość włókna na zginanie,
3. Trzecia warstwa to termoplastyczny Poly-Propylen PP który wzmacnia wytrzymałość, bardzo wolno się
ściera, zmniejsza tarcie i nadaje właściwości poślizgowe przez co włókno jest łatwo instalowane w rurach.
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